
 
ASSOCIAÇÃO FUTEBOL DE PAIS 

CNPJ 07.298.841/0001-76 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
 
Ficam convocados os Srs. Associados da ASSOCIAÇÃO FUTEBOL DE PAIS para se 
reunirem em Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Setembro de 2017, às 10 
horas (primeira convocação), na Estrada Galvão Bueno, 10.000 (Chácara do Arqui), a 
fim de: 
 
1. Eleger dos novos administradores da Associação, para o mandato 2018/2019 
 
Instruções Gerais do processo:  
 
a) Em cumprimento ao disposto na Cláusula 19a. do Estatuto Social, os associados 

interessados em participar do processo eleitoral como candidatos deverão compor 
chapa, listando os nomes e contatos dos associados indicados para a Comissão 
Executiva (Diretoria da Associação), em todos os seus cargos, a saber: Presidente, 
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico e Fiscal, Diretor de 
Arbitragem, Diretor de Comunicação e Marketing, Diretor de Suprimentos. 

b) O registro da chapa deverá ser feito via correspondência, a ser entregue até o dia 
31 de Agosto de 2017, a qualquer um dos membros da Comissão Executiva, 
pessoalmente ou por via eletrônica (e-mail) 

c) Inscritas as chapas, a Comissão Executiva terá até o dia 5 de Setembro de 2017 para 
validar os nomes indicados, em consonância com os critérios indicados na Cláusula 
20a. do Estatuto Social, e organizar o processo eleitoral. Em caso de impugnação, a 
Comissão deverá comunicar devidamente o candidato e os demais membros da sua 
chapa, explicando os motivos. 

d) A eleição acontecerá, no dia e hora fixados na convocação da Assembleia, de forma 
presencial, não sendo permitidos votos por procuração ou por via eletrônica, e 
seguirá os procedimentos estabelecidos na Ata da Assembleia Geral realizada no dia 
15 de Agosto de 2017. 

e) Para que os associados tenham plena ciência sobre o processo, o presente Edital 
deverá ser afixado na sede da associação, no mural da chácara e no site do 
campeonato (www.futeboldospais.com.br), a partir da presente data até o dia da 
Assembleia Geral 

 
 

São Paulo, 2 de agosto de 2017 
 
 
 

Celso Augusto Jorge 
Presidente da Associação de Futebol dos Pais 

 

http://www.futeboldospais.com.br)/

